
 
 
 
 

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 

เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ ๖) 

--------------------------------------- 

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชนได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้
รวบรวมและจัดท าคุณลักษณะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอ่ืนๆ ที่บ่งบอกถึงการเพ่ิมพูนความรู้ สมรรถนะ 
ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับขอบเขตของการกระท าทางวิชาชีพของสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อ่ืนและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการสอบความรู้เพ่ือ
การข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

บัดนี้ คณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ ได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์เทียบ
มาตรฐานความรู้อ่ืนและคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนได้มีมติรับรองหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐาน
ความรู้อ่ืนดังกล่าวแล้ว เห็นควรเพ่ิมเติมสาระในการออกประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือด าเนินการจัด
สอบความรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบความรู้
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 และ  ค าสั่งสภา
การสธารณสุขชุมชนที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ ลงวันที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ค าสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ ๔๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือ
ด าเนินการจัดสอบความรู้ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ ค าสั่งสภาการสาธารณสุข
ชุมชนที่ ๕๐/๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้  (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ และมติสภาการสาธารณสุขชุมชนใน
คราวการประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑๓/2561 เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
2561 จึงประกาศหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่น ไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ก าหนดให้ใช้เกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่นโดยการอนุมานจากการมีประสบการณ์
บนพ้ืนฐานของระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ โดยเริ่มนับระยะเวลาในการเทียบ
มาตรฐานความรู้อ่ืนดังกล่าวตั้งแต่ขั้นก่อนปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร 
ระดับอนุปริญญาฯ และระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคล 
 ข้อ ๒  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณสิทธิของสมาชิกผู้เข้าสอบ ก าหนดให้มกีารนับระยะเวลาการมี
ประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเพ่ือเทียบมาตรฐานความรู้อ่ืนตั้งแต่จ านวน 
๖ เดือนขึ้นไป โดยถือเอาวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน 256๑ เป็นวันสุดท้ายของการนับระยะเวลาตามข้อ ๓ 
 ข้อ ๓  การนับระยะเวลาการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ
ตามข้อ ๒ ก าหนดให้มีการแจกแจงการนับที่มีหน่วยเป็น “เดือน” โดยให้ท าการกระจายการนับเป็น “จ านวน
เดือน” ทีเ่ริ่มต้นตามปีปฏิทิน  
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 ข้อ ๔  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณสิทธิของสมาชิกผู้เข้าสอบ ให้มีการนับระยะเวลาการมี
ประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบของแต่ละบุคคลตามข้อ ๓ ในเดือนแรก 
ของการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลเป็นจ านวนเดือนแห่ง
การนับ ๑ เดือนเริ่มต้น แม้ว่าระยะเวลาเริ่มต้นของการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของ
สมาชิกผู้เข้าสอบผู้นั้น จะไม่ได้เริ่มต้นจากวันแรกของเดือนที่มีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษา
ของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลนั้นก็ตาม หลังจากนั้น ให้นับจ านวนเดือนที่มีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการ
จบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลตามล าดับเดือนและปีปฏิทินอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑ 
 ข้อ ๕  การนับระยะเวลาของการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้า
สอบในเดือนท้ายสุด ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 256๑ ให้ปัดจ านวน ๒๔ วันของเดือนพฤศจิกายน 256๑ เป็น
จ านวน “๑ เดือน” สุดท้ายของการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบทุกคน 
 ข้อ ๖ ก าหนดให้มีการให้คะแนนเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อ่ืนตามช่วงระยะเวลาของการ
อนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบไม่เกินร้อยละ 
๕๐ ของเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้ในข้อ 1๑.๑ แห่งประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง  ก าหนดการ
สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยการกระจายอันตภาคชั้นของค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดในแต่ละช่วงชั้น
ของจ านวนเดือนไว้ที่ ๘ เดือน รวมจ านวน ๓๐ ระดับชั้นของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของ
ระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ให้มีค่าคะแนนต่ าสุดตั้งแต่ ๑ คะแนนในระดับชั้น
ของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเริ่มต้นที่ ๖ 
เดือนถึง ๑๔ เดือน และเรียงระดับชั้นและค่าคะแนนดังกล่าวสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดที่ค่าคะแนนสูงสุด
ไม่เกิน ๓๐ คะแนนในระดับชั้นของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของระยะเวลาของการจบ
การศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบสูงสุดที่มีจ านวนเดือนมากกว่า ๒๔๐ เดือน ตามตารางคะแนนเทียบมาตรฐาน
ความรู้อื่นแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ข้อ ๗  ให้สมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลที่มวีุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับก่อนปริญญาตรี 
ได้แก่ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาฯ ตรวจสอบระบบข้อมูลสมาชิกของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 
www.ccph.or.th หรือ https://ccph-th.thaijobjob.com/member/searchU.php?z=13  หัวข้อ “ปรับปรุง
ข้อมูลสมาชิก” ของตนเองว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนมีการบันทึกวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับ
ก่อนปริญญาตรีไว้ในระบบข้อมูลสมาชิกแล้วหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนยัง
ไม่ได้ท าการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลสมาชิกของสมาชิกผู้เข้าสอบนั้น ให้สมาชิกผู้เข้าสอบนั้นมี
หน้าที่ด าเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับก่อนปริญญาตรีลงในเว็บไซต์ดังกล่าว ให้
เรียบร้อยครบถ้วน และพิมพ์ใบปะหน้าส่งมาพร้อมเอกสารหลักฐานส่งไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชนภายใน
ก าหนดเวลาตามข้อ ๙ 
 ข้อ ๘  ให้ถือว่าข่าวประชาสัมพันธ์สภาการสาธารณสุขชุมชนลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่
ก าหนดใหส้มาชิกผู้เข้าสอบด าเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับก่อนปริญญาตรีลงใน
เว็บไซต์ www.ccph.or.th หัวข้อ “ปรับปรุงข้อมูลสมาชิก”และให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม (เฉพาะกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวนละ 1 ฉบับ ส่งไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชน
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  (ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) เป็นส่วนหนึ่งของด าเนินการกรอก
ข้อมูลสมาชิกผู้เข้าสอบตามข้อ ๗  
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 ข้อ ๙  เพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้เข้าสอบที่ยังไม่ได้ด าเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาด้าน
การสาธารณสุขระดับก่อนปริญญาตรี ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตามข้อ ๗ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ให้ถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นยังคงสามารถด าเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับก่อน
ปริญญาตรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2561   
 ข้อ ๑๐  การกระท าใดๆ ของสมาชิกผู้เข้าสอบตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ที่เป็นการรับรองหรือ
แจ้งข้อมูลโดยมีเจตนาอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะบอกให้แจ้ง สภาการสาธารณสุขชุมชนถือว่าสมาชิก
ผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่จะกระท าผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
และถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชนจึงสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา และอาจถูกด าเนินคดีอาญา
และหรือวินัยราชการได้ (ถ้ามี)    

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
 
 

 
      (นายรัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์) 
                      ประธานคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ 
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ตารางคะแนนเทียบมาตรฐานความรู้อ่ืนแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชนครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 6) 
 

ระยะเวลาการจบการศึกษา (เดือน) คะแนน 

6 14 1 
14.1 22 2 
22.1 30 3 
30.1 38 4 
38.1 46 5 
46.1 54 6 
54.1 62 7 
62.1 70 8 
70.1 78 9 
78.1 86 10 
86.1 94 11 
94.1 102 12 
102.1 110 13 
110.1 118 14 
118.1 126 15 
126.1 134 16 
134.1 142 17 
142.1 150 18 
150.1 158 19 
158.1 166 20 
166.1 174 21 
174.1 182 22 
182.1 190 23 
190.1 198 24 
198.1 206 25 
206.1 214 26 
214.1 222 27 
222.1 230 28 
230.1 240 29 

240 เดือนขึ้นไป 30 
 


